
 

HANINGE FÖRENINGSRÅD  20200315  Påminnelse 

Vi kommer att genomföra årsmötet dock med vissa 

försiktighetsåtgärder. 

Varmt välkommen till Haninge Föreningsråds årsmöte på 

Vegabaren den 19 mars kl 18.00-20.00 

 

Till höger om Vegabarens huvudentré finns en separat ingång. 

Använd den så kommer du direkt in till årsmötet. 

DET FINNS GOTT OM PLATS FÖR DEN SOM INTE VILL SITTA 

ALLTFÖR NÄRA NÅGON VILKET VI ALLA SKA RESPEKTERA. 

Kaffe/the, dryck och smörgås serveras inne i lokalen. 

Kl 18.00- 18.30 inleds kvällen med en mycket viktig information och 

diskussion som leds av Maria Lindeberg, Kultur- och Fritidschef. 

Tema Coronaviruset Convid 19: 

• Vilka direktiv finns från kommunen? Hur informeras föreningarna 

när det blir nya direktiv? 

• Hur påverkar Coronasmittan våra föreningar?  

• Inställda årsmöten. Hur gör man där?  

• Om ett evenemang med bidrag från kommunen t ex 
Arrangemangsbidrag ställs in och biljetter måste betalas tillbaka till 
publik på idrott/kulturevenemang. Hur hanteras det? Kan bli tungt 
för en förening med kostnader för evenemanget men inga intäkter. 

• Frågestund. 
 

• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. 
• Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt i samband med 

mathantering och efter att du har varit utomhus. Har man inte tillgång till det 
kan även handsprit vara ett alternativ. 

• Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk. 
• Stanna hemma när du är sjuk. 



 
 
HANINGE FÖRENINGSRÅD 

Ca 18:30 inleds årsmötet 

Förslag till dagordning vid årsmötet 2020-03-19 

1 Mötets öppnande. 

2 Upprop och fastställande av röstlängd. 

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4 Fastställande av dagordning.  

5 Val av mötesordförande  

 b Sekreterare för mötet. 

6 Val av justerare tillika rösträknare. 

7 Verksamhetsberättelse för 2019.  

8 Resultat- och balansräkning för 2019. 

9 Revisorernas berättelse. 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11 Fastställande av verksamhetsplan för 2020. 

12 Fastställande av budget och årsavgift för 2020. 

13 Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter       

  enligt valberedningens förslag. 

14 Val av revisorer för ett år.  

15 Val av valberedning. 

16 Behandling av inlämnade motioner. 

17 Mötets avslutande. 


